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Til medlemmene i Malmøya Veilag 
 
 
 
 

        Malmøya, 30. april 2022 
 
 
 
 
Herved innkalles til det 28. ordinære årsmøte i Malmøya Veilag,  
 
Mandag 9. mai 2021 kl. 18.00 på Solvik Kafe.  
Kun medlemmer som har betalt årskontingent har stemmerett. Det er ikke anledning til å stemme 
med fullmakt (jf § 4 i statuttene). 
 
 
DAGSORDEN 
   

1. Åpning, valg av møteleder og referent 
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden  
3. Styrets årsberetning for 2021 
4. Regnskap for 2021 
5. Fastsettelse av kontingent for 2022 
6. Innkomne forslag 
7. Budsjett for 2022 
8. Valg av styremedlemmer, etter innstilling fra valgkomité 
9. Valg av valgkomité, etter innstilling fra styret 
10. Valg av revisor 

 
Vi ønsker alle hjertelig velkommen! 
 
Vennlig hilsen 
 
Styret i Malmøya Veilag 
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3. Sak 3: Styrets årsberetning for 2021 
 
3.1 STYRETS SAMMENSETNING: 
Leder   Aksel Hårstad  
Kasserer Arne  Frøiland 
Styremedlem Anne Cecilie Kaltenborn  
Styremedlem Tharald Stray Laastad 
Styremedlem Øystein Evensen 
Styremedlem Aleksander Gundersen 
Styremedlem Tove Nordberg 
  
 
3.2 ANTALL MEDLEMMER 
 
Malmøya Veilag hadde 181 medlemmer i 2021 (170 i 2020).  
 
3.3 MØTER 
 
Det er avholdt 6 styremøter i perioden.  
 
 
3.4 VEILAGETS FORMÅL  
 
Veilagets formål er å fremme medlemmenes interesser i et veifellesskap. Veilaget skal drive 
privatveinettet på Malmøya. Driften omfatter oppbygging av eksisterende veinett, vedlikehold, 
gjennomføre tiltak av trafikkregulerende art, gi tillatelser til graving og andre fremmede 
aktiviteter i veitraséen.  
 
3.5 GENERELT OM VEDLIKEHOLD/DRIFT AV VEIENE PÅ MALMØYA 
Malmøya Veilag er ansvarlig for vedlikehold/drift av alle veier på Malmøya med unntak av 
private veier. For å forestå denne driften benytter vi forskjellige leverandører.  
 
Når det gjelder vintervedlikeholdet er det delt i to.  
 
For de aller fleste veiene på øya (Hovedveiene) blir måking og strøing/salting gjennomført av 
Oslo Kommune etter faste regler satt opp av kommunen. Reglene er tilgjengelig på 
http://www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/trafikk_og_samferdsel/broyting_og_stroing/. 
 
For Øvrige veier må Veilaget forestå brøyting/strøing/salting selv. Dette gjelder følgende veier: 
 

• Sundveien fra ”Dampern” til Roklubben  
• Nederste del av Fossilveien fra nr 20  
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• Nederste del av Korallveien fra snuplass ved sandkasse ned til nr 8  
• Høyboveien fra barnehagen opp til snuplass på toppen  
• Sundveien fra Rundkjøring til oppkjøring til Sundveien 1 (bommen til slippen)   

I tillegg har Veilaget også ansvar for snømåking av Tertitten, Tussefaret og Svinten.  
 
 
3.6 VINTERVEDLIKEHOLD 
 
Vintervedlikeholdet av Hovedveiene i 2021 har blitt utført av Oslo Kommune ved 
tredjepartsleverandør. De øvrige veiene har Veilaget dekket ved å leie inn EXS AS (Lars Bjønnes) 
til å forestå brøyting og strøing etter samme retningslinjer som Oslo Kommune.  
 
Vinteren 2021 har vært normal og behovet for måking og strøing av veiene har derfor vært som 
vanlig.  
 
Da budsjettet for 2021 ble godkjent, tok vi hensyn til en vanlig vinter samt minimal asfaltering. 
Resultatet for 2021 viser at vi ikke har brukt noe på asfaltering (se nedenfor) og omtrent som 
budsjettert på vintervedlikeholdet. Vi valgte i 2020 å gjennomføre omfattende asfaltering for med 
dette å kunne redusere asfaltering i 2021 og 2022. 
 
 
3.7 STATUS VEIER  
 
Det var mindre slitasje på veiene i 2021 enn vanlig, men noe slitasje har vi hatt. Våren 2021 har vi 
klart å få Oslo Kommune til å forestå asfaltering (lapping av huller) på noen av våre veier (dette 
er ikke noe vi kan påregne de neste årene). Vi har valgt å endre måten vi asfalterer på. Det er mye 
mer effektivt å asfaltere lengre strekk enn å lappe enkelte hull. Om vi asfalterer mer helhetlig får 
vi færre hull i veiene og det kan nå se ut til at det mest effektive er å gjøre omfattende asfaltering 
hvert tredje år og kun litt lapping de andre årene. Dette sparer vi mye kostnader på. 
 
I perioder med mye nedbør var Korallveien ikke fremkommelig og fremkommeligheten i 
Malmøyveien (i krysset ned mot Solvik) ble også redusert. Den reduserte fremkommeligheten 
skyldes overvann fra høyere terreng sydover på øya. Det har alltid vært mye vann i området, men 
mengden vann har økt de siste årene som følge av flere, selvstendige omstendigheter. Det var 
derfor nødvendig å utbedre Malmøyveien og Korallveien for å sikre fremkommeligheten for de 
av Veilagets medlemmer som bor i Korallveien og andre medlemmer som benytter Korallveien og 
Malmøyveien til fots. I tillegg er det et stort antall turgåere som benytter Korallveien for å komme 
til naturreservatet på Sydspissen. Dette var kostnadskrevende arbeid, men styret vurderte dette 
som nødvendig. Arbeidet ble gjennomført på budsjett og arbeidet har fjernet overvannet. Styret 
gjør imidlertid Veilagets medlemmer oppmerksom på at hver enkelt beboer generelt har et 
ansvar for tiltak og utbedringer på egen eiendom.  
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Sommeren 2021 har vi fått Elvia (som eier strømnettet i Oslo) til å utbedre Høyboveien etter at 
de hadde lagt nye strømkabler der. I den forbindelse fikk vi samtidig økt veibredden på flere 
steder.  
 
Det var i 2021 mye kvister langs veiene våre; spesielt langs Sundveien, Høyboveien og 
Malmøyveien. Styret ønsker å utbedre dette våren 2022. Styret vil her benytte anledningen til å 
oppfordre alle beboerne til å klippe og rydde vegetasjon der dette kommer ut på veier/gangveier 
gjennom gjerdene eller vokser frem på utsiden av gjerdene. Dette lager vanskeligheter for 
gående, syklende og biler og skaper trafikkfarlige situasjoner i tillegg til å være til hinder for 
nyttekjøretøyer. Beboere er også pliktige å forhindre at vann fra eiendommene renner ut på 
veinettet. 
 
Vinteren 2021 ble gjerdet langs Skinnerbakken påkjørt av en bil. Heldigvis ble hendelsen 
dokumentert og styret kontaktet. Dette var en bil fra Viking Redningstjeneste. Da vi tok kontakt 
med Viking var de villig til å utbedre skaden. Vi fikk da utbedret gjerdet langs hele Skinnerbakken 
samt også asfaltert mange huller i veien. Nå er Skinnerbakken i god stand. 
 
Våren 2022 har Oslo Kommune planer om å erstatte 5 brannkummer på Malmøya. Disse ligger 
langs våre veier. Tiltaket er omfattende, og det vil ta ca. 4 uker med graving for hver kum, noe 
som vil være utfordrende for trafikkavviklingen. Styret i Veilaget har gjennomført en befaring med 
Oslo Kommune og Styret vil følg gjennomføringen av planene tett for både å sikre optimal 
trafikkavviklingen, samt bruke muligheten til eventuelt å få veiene utbedret (der de graver 
kummer). Vi vil komme tilbake til mer informasjon når planene er klare. 
 
 
 
3.8 TRAFIKKSITUASJON VEIENE  
Trafikksituasjonen på Malmøya, med mye trafikk sommerstid og dårlig skilting, er fortsatt ikke 
løst. Vi har søkt dialog med relevante etater i Oslo kommune for å sette i gang flere tiltak, men 
det er utfordrende å få vedtatt nødvendige endringer.  
 
Vi vil oppfordre Malmøyas beboere til å varsle Oslo kommune om feilparkerte biler. Bruk også 
Bymeldingen for å varsle om dårlig fremkommelighet når og hvis det oppstår: 
https://www.bymelding.no  
 
 
3.9 ØKONOMI  
For 2021 budsjetterte Veilaget med et årsresultat på kr 10 900. Kostnadene til vintervedlikehold 
ble omtrent som budsjettert, kostnadene for drenering samt asfaltering ble lavere og inntektene 
våre for veiavgift noe høyere. Dette medførte totalt sett at vi endte opp med et positivt 
årsresultat på kr 72 700 som er kr 61 800 bedre enn budsjett. 

Da vi i 2022 planlegger for minimal asfaltering samt lavere inntekter (grunnet mindre innpåkjøp) 
er det for 2022 budsjettert med et årsresultat på kr 27 800. Vi søker å være så effektive som mulig 
i driften av veiene for på den måten både søke å minimere veiavgiften samtidig som vi bygger 
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opp egenkapitalen. Det er viktig at Veilaget har en solid kapitalbase for å stå rustet til eventuelle 
uforutsette hendelser på et gammelt veinett som opprinnelig var bygget for langt mindre trafikk. 
Dette i tillegg for forventet økte kostnader til asfaltering i 2023. 

 
3.10 ANSVARSFORSIKRING FOR STYRET  
 
Årsmøtet har tidligere oppfordret styret i Veilaget til å tegne ansvarsforsikring. Dette er 
budsjettert for i 2022. 
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4 SAK 4: REGNSKAP FOR 2021  
 

 

 

 

MALMØYA VEILAG 2021

2021 2020 Avvik
Budsjett 

2021
Andel av 
budsjett

Veiavgift 295 361 262 700 32 661 297 000 99 %
Innpåkjøp 62 000 80 000 -18 000 60 000 103 %
SUM INNTEKTER 357 361 342 700 14 661 357 000 100 %
Asfaltarbeider 0 -146 038 146 038 -30 000 0 %
Vanndrenering Korallveien -147 169 0 -147 169 -200 000 74 %
Veivedlikehold, vinter -113 523 -90 267 -23 256 -100 000 114 %
Regnskapsfører -14 750 0 -14 750 -10 000 148 %
Leie datasystem -2 688 -2 602 -86 -2 600 103 %
Forsikring -7 508 -7 150 -358 -7 500 100 %
Diverse kostnader -717 -717 0 0 %
Tap på krav 0 0 0 0 0 %
SUM KOSTNADER -286 356 -246 057 -40 298 -350 100 82 %
DRIFTSRESULTAT 71 005 96 643 -25 637 6 900 1029 %
Renteinntekter 1 659 3 768 -2 109 4 000 41 %
Finansinntekt 35 0 35 0 0 %
Rentekostnad 0 0 0 0 0 %
Finanskostnad 0 0 0 0 0 %
Gebyr bank 0 -10 10 0 0 %
SUM FINANSPOSTER 1 694 3 758 -2 064 4 000 42 %
ÅRSRESULTAT 72 700 100 401 -27 702 10 900 667 %

Regnskap

MALMØYA VEILAG 2021

BALANSE

2021 2020 i kr i %

Kasse/Bank 1 124 925 947 695 177 230 19 %
Debitorer 100 5 000 -4 900 -98 %
Forskuddsbetalt 88 187 78 277 9 910 13 %
SUM OMLØPSMIDLER 1 213 212 1 030 972 182 240 18 %
SUM EIENDELER 1 213 212 1 030 972 182 240 18 %

Passiva:
Kapital pr. 01.01 1 028 772 928 371 100 401 11 %
Årets resultat 72 700 100 401 -27 701 -28 %
SUM EGENKAPITAL 1 101 472 1 028 772 72 700 7 %
Leverandørgjeld 109 615 0 109 615 0 %
Annen kortsiktig gjeld 2 125 2 200 -75 -3 %
SUM KORTSIKTIG GJELD 111 740 2 200 109 540 4979 %
SUM GJELD OG EGENKAPITAL 1 213 212 1 030 972 182 240 18 %

Avvik mot 2020Per 31.12
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5. Sak 5: FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR 2022 
         
Styrets forslag: 
 
Kontingenten for 2022 fastsettes til 1 150 kroner per boenhet/husstand.     
 
 

6. SAK 6: INNKOMNE FORSLAG 
Det er ikke kommet inn noen forslag til styret. 
 

7. SAK 7: BUDSJETT FOR 2022  
 

BUDSJETT 2022           
        Endring fra 2021 

MALMØYA VEILAG   
Budsjett 

2022 
Regnskap 

2021 i kr i % 
Veiavgift   311,000 295,361 15,639 5% 
Innpåkjøp vei   0 62,000 -62,000 -100% 
SUM INNTEKTER   311,000 357,361 -46,361 -13% 
Asfaltarbeider   -50,000 0 -50,000 0% 
Vanndrenering Korallveien     -147,169 147,169 -100% 
Veivedlikehold, vinter   -120,000 -113,523 -6,477 6% 
Veivedlikehold, sommer   -80,000 0 -80,000 0% 
Regnskapsfører   -24,000 -14,750 -9,250 63% 
Leie datasystem   -4,000 -2,688 -1,312 49% 
Forsikring   -7,600 -7,508 -92 1% 
Diverse kostnader   -1,600 -717 -883 123% 
Tap på fordringer   0 0 0 0% 
SUM KOSTNADER   -287,200 -286,356 -844 0% 
DRIFTSRESULTAT   23,800 71,005 -47,205 -66% 
Renteinntekter   4,000 1,694 2,306 136% 
Gebyr bank   0 0 0 0% 
SUM FINANSPOSTER   4,000 1,694 2,306 136% 
ÅRSRESULTAT   27,800 72,700 -44,900 -62% 
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SAK 8. VALG AV STYREMEDLEMMER 
 
Valgkomiteens forslag til styret i Malmøya Vel 
Arne Frøiland     (ikke på valg) 
Alexander Gundersen    (ikke på valg) 
Aksel Hårstad     (ikke på valg) 
Øystein Evensen    (på valg – tar gjenvalg) 
Veslemøy Rysstad    Nytt styremedlem 
Ingrid Skjæraasen    Nytt styremedlem 
Frode Søbstad     Nytt styremedlem 
 
Hvis generalforsamlingen gir sin tilslutning til å øke antall styremedlemmer til åtte, så vil styret 
foreslå: 
Jørgen Urbye     Nytt styremedlem 
 
 
SAK 9. VALG AV VALGKOMITE 
 
Paragraf 3 i lovene:  
Generalforsamlingen velger en valgkomite på 3 medlemmer, som velges for 2 år ad gangen. 
 
Generalforsamlingen velger valgkomite etter innstilling fra styret. 
 
Valgkomitéen består av:  
Kjell Røynesdal    (på valg)   
Eivinn Sundal     (på valg) 
Randi Gaarder     (ikke på valg) 
 
Valgkomité, forslag: 
Anne-Cecilie Kaltenborn    (foreslått ny inn) 
Tove Nordberg    (foreslått ny inn) 
Randi Gaarder     (ikke på valg) 
 
SAK 10. VALG AV REVISOR 
 
Revisor  
Jon Duus      (foreslås gjenvalgt) 
 
 
 

Malmøya, 30. april 2022 
 
 
Anne-Cecilie Kaltenborn  Arne Frøiland   Øystein Evensen 
Aksel Hårstad     Tove Nordberg  Alexander Gundersen 
Tharald Stray Laastad 


